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Vedoucí projektu: Bc. Veronika Svobodová
Průběh: Na začátku školního roku se účastníci projektu Loutkové divadlo rozdělili do skupin,
ve kterých pracovali až do konce projektu. Zapojeni byli žáci nižšího stupně gymnázia, tedy
primáni, sekundáni a kvartáni. Úkolem bylo vymyslet vlastní loutkové divadlo včetně kulis,
textů, samotných loutek. Žáci byli velmi kreativní.
První projektový den se žáci zabývali výrobou loutek. Materiál na loutky si žáci obstarali
sami. Volili převážně papírové modely, ale byla možnost pozorovat práci s látkou, vatou,
knoflíky. Technické manuální práce na naší škole nejsou ve standardním plánu, třeba právě
proto se žáci do práce pustili s takovou vervou.
První skupina ve složení Verča Furstová, Lea Jelínková, Terka Adámková a Jirka Buršík
vyráběla loutky, které měly obličeje kantorů Gymnázia Varnsdorf. Paní učitelka Petrová se
tak ocitla v roli udatného rytíře, paní učitelka Krejčová v roli Sněhurky a další učitelé byli za
trpaslíky. Nutno podotknout, že žáci pojali projektový den velmi svérázně.

Druhá skupina ve složení Sabina Bělinová a Terka Horčičková vymyslela taktéž netradiční
loutky. Holky vytvořily reprezentace čtyř ročních období. Brambora, sněhulák víla a zajíc.

Třetí skupinu tvořili čtyři kluci – Vojta Hambálek, Dan Hocko, Adam Rýdl a Tomáš Friese.
Kluci nejprve vytvořili loutku farmáře, pak dali hlavy dohromady a k hlavní loutce vymysleli
příběh. Bylo pak možné vidět výrobu farmářky, mluvící kytky a výpěstků na farmě.
Čtvrtou skupinu vytvořili kluci z primy B, a to Přéma Kamenický, Kuba Špaček, Dami
Vambera a Tomáš Lehovec. Kluci zvolili příběh s motivem letadel a katastrofy letadla. Tak
se mezi jejich loutkami vyskytly i dopravní prostředky.

I paní učitelka se pustila do vymýšlení divadla – skloubila do sebe dvě pohádky. Pohádku O
Smolíčkovi a Perníkovou chaloupku. Vyráběla loutky jelena, jezinek a lišku.
Druhý projektový den žáci dokončovali výrobu loutek z předchozího projektového dne a
začali práci na kulisách. Tvořily se domy, stromy, hrady, zámky. Květiny, zvířata i něco
k snědku. Dokonce se kluci z primy dohodli a vytvořili samotné jeviště s rolovací oponou.
Den jsme si zpříjemnili poslechem Hurvínka, všem se dobře pracovalo.
Třetí projektový den, v mrazivém únoru, jsme všichni dokončovali práci na projektu. Loutky i
kulisy jsme měli hotové, zbývalo jen napsat text, rozdělit si úlohy a nanečisto jej sehrát. Texty
jsme psali ručně. Několikrát jsme je museli předělat, protože se to s těmi škrtanci nedalo
přečíst, ale stihli jsme, co jsme si na začátku roku předsevzali.
Poslední projektový den, tedy v den prezentace, jsme ještě lehce ladili detaily, abychom po
desáté mohli začít hrát a bavit ostatní žáky Gymnázia. Sepsali jsme program a vylepili ho na
dveře klubovny. Pravda, před prvním vystoupením byla na každém znát trochu tréma. Ta ale
opadla záhy, co jsme se chopili role loutkoherců. Program je zde:

1. Darwinova nekonečná cesta (Přéma, Tom L., Dami, Kuba)
2. Moderní Sněhurka (Verča, Lea, Terka A., Jirka)
3. Jak šel strašák do hor (Adam, Tomáš F., Vojta, Dan)
4. Problém se zimou (Terka H., Sabina)
5. Veršovaná pohádka (paní učitelka)

Dvakrát jsme zahráli celý cyklus příběhů. Aplaus na konci ocenil naši práci na projektu. I
kluci ze septimy dorazili a trpělivě shlédli naše představení. Díky. S každým sehráním divadla
se loutkoherci a vypravěči stávali lepšími a lepšími. Kdo ví, třeba se tomu budou věnovat
v budoucnu.
Zhodnocení: Musím pochválit všechny členy projektu, s jakým nasazením se do práce
zapojili. Všichni odvedli vynikající práci a prokázali velmi dobrou manuální zručnost při
výrobě loutek. Žáci si vyzkoušeli, že vytvořit loutky, kulisy i text, a celé to pak složit
dohromady, není úplně snadné a časově nenáročné. Myslím, že oni budou při představení
v roli diváka na jiných divadelních představeních velmi vděčnými posluchači. Podařilo se
nám naplnit naše předsevzetí sehrát divadlo pro ostatní. Žáci, díky za spolupráci na
projektových dnech!
Na úplném závěru jsou k vidění fotografie dokládající průběh naší práce na projektových
dnech.

